30. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 26. 2.2018 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Ing. Miloš Fišer, Bc. Jašíček Luděk, Kolář Antonín, Kořenek Miroslav, Vyhnánek
Zdeněk / připojil se k zasedání v 18.30 hod. /

Omluveni:

Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 29. zasedání ZO dne 29.1.2018
Kontrola usnesení z 29. zasedání ZO dne 29.1.2018
Informace o plnění Programu obnovy obce Hnojice
Schválení povolení výjimky z počtu dětí v MŠ a převod hospodářského výsledku MŠ
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 30. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 18.00 hodin. Přivítal členy
zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Mgr. Tomáš Adam, pan Václav Adam a pan Zdeněk
Vyhnánek se k zasedání připojí později. Poté prohlásil dnešní 30. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Bc. Luďka Jašíčka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Bc. Luďka Jašíčka –
6 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 30. zasedání ZO. Dále
uvedl, že program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. K tomuto předloženému programu
nebyly vzneseny žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 30. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 26.2.2018 –
6 hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 29. zasedání ZO dne 29.1.2018 – starosta obce uvedl, že, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
panem Antonínem Kolářem a panem Zdeňkem Vyhnánkem a byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním
úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Dotázal se,
zda má někdo k tomuto bodu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž se tento zápis pokládá za schválený a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 29. zasedání ZO, konaného dne 29.1.2018 bez připomínek –
6 hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 29. zasedání dne 29.1.2018:
ZO na svém 29. zasedání uložilo v bodě 3.1. starostovi obce zpracovat plnění Programu obnovy za poslední období – starosta
obce uvedl, že plnění Programu obnovy je předmětem dalšího bodu programu dnešního zasedání.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 29. zasedání ZO, konaného dne 29.1.2018 bez
připomínek – 6 hlasů pro.

4) Informace o plnění Programu obnovy obce Hnojice – starosta obce předložil ZO vypracovanou kontrolu plnění Aktualizace
Programu obnovy obce Hnojice. Plnění bylo projednáno dle uvedených střednědobých i dlouhodobých cílů /viz vypracovaná
kontrola plnění Aktualizace Programu obnovy obce Hnojice, která je nedílnou součástí tohoto zápisu/. Po projednání starosta
obce vznesl dotaz, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace o plnění Programu obnovy obce Hnojice – 6 hlasů pro.

5) Schválení povolení výjimky z počtu dětí v MŠ a převod hospodářského výsledku MŠ – starosta obce předložil ZO
k projednání, stejně jako každý rok v posledních letech, žádost paní ředitelky z místní MŠ, přísp.org. o povolení výjimky z počtu
dětí v MŠ z 24 dětí na 26 dětí z důvodu uspokojení vyššího počtu žadatelů. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké
dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2018/2019 v Mateřské škole
Hnojice, okres Olomouc, příspěvkové organizaci z 24 dětí na 26 dětí – 6 hlasů pro.
Současně paní ředitelka MŠ, přísp.org. Hnojice podala žádost o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ k datu
31.12.2017, který činil 127.520,36 Kč. Starosta obce se dotázal všech přítomných, zda má k tomuto někdo nějaké dotazy či
připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizaci MŠ Hnojice,
jež činil k datu 31.12.2017 celkem 127.520,36 Kč do rezervního fondu MŠ Hnojice, příspěvkové organizace, okres
Olomouc – 6 hlasů pro.

6) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
 Hasičská vzájemná pojišťovna zaslala jako každoročně potvrzení o vlastnictví akcií SDH.
 ÚP ČR zaslal informace o objemu finančních prostředků pro financování VPP – podle ÚP je finančních prostředků dostatek
a můžeme si tedy opět požádat o financování VPP. Otázkou je, jestli nám ÚP poskytne i vhodné pracovníky.
 Spolek Základna Hnoyland Hnojice podala dvě žádosti o dotace z rozpočtu obce – bude projednáno spolu s rozpočtem obce.

 MŠ Hnojice, přísp.org. podala žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2018/2019 a převod
hospodářského výsledku MŠ Hnojice, přísp.org. k datu 31.12.2017 – projednáno a schváleno v bodě 5 dnešního zasedání.
 Patrik Koranda z Tábora zaslal otevřený dopis – výzvu zastupitelům obcí ČR k doplacení odměn členů okrskových volebních
komisí z vlastního rozpočtu, tedy z rozpočtu obce. ZO tento otevřený dopis bere na vědomí. K zasedání se připojil pan
Zdeněk Vyhnánek /čas 18.30 hodin/.
 MěÚ Šternberk zaslal pozvánku na prezentaci 1. Etapy pořizování územní studie krajiny pro správní obvod ORP Šternberk.
 SDH Hnojice podalo žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 – bude projednáno spolu s rozpočtem obce.
 TJ Sokol Hnojice podala žádost o dotaci na dresy cvičenců XVI. všesokolského sletu – bude projednáno v bodě Různé.
 ZD Hnojice podalo žádost o souhlas s rekonstrukcí polních cest v majetku obce Hnojice.
Různé:
 TJ Sokol Hnojice podala žádost o dotaci na dresy cvičenců XVI. všesokolského sletu. A jelikož potřebují vědět, s kolika
penězi mohou počítat a kolik musí od cvičenců za dresy vybírat, požádali o projednání už na dnešním zasedání. Žádost
a vysvětlení k této žádosti přednesla paní Blanka Adamová. Po projednání se starosta obce dotázal všech přítomných, zda má
k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí příspěvku na dresy cvičenců XVI. všesokolského sletu ve výši
80% pro každého cvičence – 7 pro.
 Spolek Hagnózek Hnojice podal žádost o dotaci ve výši 28.760,- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořízení mikrofonních
portů, které budou využívány při vystupování tanečních souborů Pomněnke a Věneček a na zakoupení šátků, stuh, popelínu
a knoflíků pro dámské kroje. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 Spolku Hagnózek, z.s.
v celkové výši 28.760,- Kč – 7 hlasů pro.
 Starosta obce informoval ZO, že v minulém týdnu ve čtvrtek se zúčastnil spolu s panem Ing. Fišerem na KÚ OK vstupního
jednání stavby „II/447 Strukov – Šternberk“. Konstatoval, že byl zpočátku poněkud zaskočen tím, jak je celá akce připravena
a jaké jsou představy zhotovitele stavby, ale po delším, místy bouřlivém jednání se snad pokročilo kousek vpřed. Byl
překvapen, že jednání probíhá takto na poslední chvíli, ale jak poté zjistil, zhotovitel akci vysoutěžil, ale zatím nemá
podepsanou smlouvu s investorem a ten zatím nemá podepsanou smlouvu o poskytnutí dotací na akci. Starosta konstatoval,
že takto se velmi těžko cokoliv projednává. Poté starosta obce veřejně poděkoval panu Ing. Fišerovi, díky jehož znalosti
problematiky se jednání odehrálo v konstruktivním duchu. Dále starosta obce informoval ZO, že tento čtvrtek se bude konat
další jednání, tentokrát k objízdným trasám a i na toto jednání pozval pana ing. Fišera.
Starosta dále uvedl skutečnosti, které jsou v tuto chvíli ke stavbě jasné: od 19.3. do konce září letošního roku by měla být
celá komunikace Strukov – Šternberk uzavřena. Objízdná trasa na Šternberk a Uničov by měla vést přes Mladějovice, na
Olomouc přes Moravskou Huzovou a přes Liboš. V době, kdy bude průjezdná, by měl být občanům dotčených obcí umožněn
průjezd uzavřenou silnicí, ale je potřeba počítat s tím, že poměrně dlouho bude silnice zcela neprůjezdná a bude nutno
využívat pouze objízdných tras. Lidé, kteří mají vjezdy na tuto silnici, budou pravděpodobně muset parkovat auta mimo své
nemovitosti na objízdných trasách.
 Starosta obce informoval všechny přítomné, že koncem měsíce března by měl opět vyjít Hnojický Expres a v souvislosti
s touto skutečností požádal všechny, kdo chtějí dát do Hnojického Expresu článek, ať ho dodají do 11.3., a to nejlépe
e-mailem. Pan Ing. Miloš Fišer navrhuje v rámci tohoto čísla Hnojického Expresu informovat občany o rekonstrukci
komunikace, tedy stavby „II/447 Strukov – Šternberk“, a to včetně objízdných tras.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.

7) Diskuse:
 Kolář Antonín – navrhuje opravit nádržku u vinárny ve směru na Žerotín a rovněž navrhuje zamyslet se nad opravou Vémola
v Kukově. Dle jeho názoru hrozí ucpání potrubí dešťové kanalizace při větším dešti a vzhledem ke stáří je oprava nutná.
Domnívá se, že stávající potrubí je do půlky ucpané a navrhuje vyčistit i šachty. Pan Ing. Fišer uvedl, že jsou firmy, které
provádějí i kamerové sondy. Ing. Fišer doporučuje provést tyto sondy ještě před připravovanou rekonstrukcí komunikace.
 ZL – vznesla dotaz, kdy bude provedena oprava cesty před čp. 177. K překopu této cesty došlo v loňském roce z důvodu
napojování nového RD na inženýrské sítě. Starosta obce uvedl, že oprava bude provedena v jarním období, poté, co si
navážka sedne, aby nedošlo k následnému propadnutí opravené vozovky.
 SJ – dotázala se, zda již proběhlo řešení zkratování veřejného osvětlení. Starosta obce uvedl, že řešení bylo zahájeno,
v současné době je plánováno umístit mezi stávající vedení rozpěry, aby nedocházeno ke zkratům.
8) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 18.58 hodin

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený
schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

